
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záverečný účet Obce Laskár 

za rok 2018 

 

 
 

 
Predkladá : Lenka Janíková 

Spracoval: Ing. Eva Piliarová 

 

V Laskári     dňa 31. 05. 2019 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 07. 06. 2019 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 07. 06. 2019 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............  

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 

 



 2 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2018 
 

 

 

OBSAH :  

 

1. Rozpočet obce na rok 2018 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

 

4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2018 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2018 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 

9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

10. Návrh uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Záverečný účet obce za rok 2018 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2018 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 3/2017 

Rozpočet bol zmenený jeden krát: 

- prvá zmena   schválená dňa 22. 03. 2018 uznesením č. 1/2018 

 

  

Rozpočet obce k 31.12. 2018 
 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 36 493,00 40 193,00 

z toho :   

Bežné príjmy 32 493,00 36 493,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 3 700,00 

Výdavky celkom 35 070,00 38 455,00 

z toho :   

Bežné výdavky 33 920,00 33 605,000 

Kapitálové výdavky 0,00 3 700,00 

Finančné výdavky 1 150,00 1 150,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 1 423,00 1 738,00 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % plnenia 

40 193,00 46 301,44 115,20 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 40 193,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12.2018 v sume 

46 301,44 EUR, čo predstavuje  115,20 % plnenie.  
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1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % plnenia 

36 493,00 43 025,88 117,90 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 36 493,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 

43 025,88 EUR, čo predstavuje 117,90 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % plnenia 

36 080,00 39 919,11 110,64 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z rozpočtovaných 28 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli  

k 31. 12. 2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 31 496,79 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 112,49 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 080,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 6 225,24 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 102,39 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 146,37 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 949,08 EUR a daň za psa v sume 129 79 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných  5 897,10 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 328,14 

EUR. K 31.12. 2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3,25 EUR. 

 

 Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol 

skutočný príjem 2 197,08 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % plnenia 

413,00 1 093,99 264,89 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 133,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 537,06 EUR, čo je  

413,12 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov 

a pozemkov v sume 537,06 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 280,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 378,00 EUR, čo je  

135 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % plnenia 

0,00 178,93 0 
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške  

178,93 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.  

Uvedený príjem predstavuje príjem z mylných platieb. 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 0,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2012,78 EUR, 

čo predstavuje 0 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR     46,86 REGOB 

MV SR 526,86 Voľby do Orgánov samosprávy 

obcí 

Okresný úrad odbor ŽP   13,33 Životné prostredie 

MDV SR   6,13 Na úsek dopravy 

MV SR           19,60 Register adries 

DPO SR     1 400,00  Materiálno–technické 

zabezpečenie DHZ 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % plnenia 

0,00 0,00 0 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % plnenia 

3 700,00 3 275,56 88,53 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 

2018 3 275,56 EUR, čo predstavuje 88,53 % plnenie.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % čerpania 

38 455,00 54 494,77 141,71 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 38 455,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12. 2018 

v sume 54 594,77 EUR, čo predstavuje 141,71 % čerpanie.  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % čerpania 

33 605,00 29 319,78 87,25 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 33 605,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 

v sume 29 319,78 EUR, čo predstavuje 87,25 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 960,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 

9 659,40 EUR, čo je 96,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 4 840,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2018 v sume 

4 067,95 EUR, čo je 84,05  % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 16 725,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 

14 165,27 EUR, čo je 84,70% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 730,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume  

1 231,42 EUR, čo predstavuje 71,18 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 

výpomocami  

Z rozpočtovaných výdavkov 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 

 195,74 EUR, čo predstavuje 55,93 % čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % čerpania 

3 700,00 23 967,96 647,48 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 700,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2018 

v sume 23 967,96 EUR, čo predstavuje  647,48 % čerpanie. Prostriedky v sume 3 275,56 € boli 

čerpané z rezervného fondu obce a prostriedky v sume 20 342,40 € budú refundované 

z prostriedkov PPA v rámci projektu  č. 072ZA130016 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Revitalizácia verejného priestranstva v sume 23 967,96 € 
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3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12. 2018 % čerpania 

1 150,00 1 307,03 113,65 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 150,00 EUR bolo skutočne čerpané   

k 31. 12. 2018 v sume 1 307,03 EUR, čo predstavuje  113,65 % čerpanie.  

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12. 2018 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 43 025,88 

z toho : bežné príjmy obce  43 025,88 

Bežné výdavky spolu 29 319,78 

z toho : bežné výdavky  obce  29 319,78 

Bežný rozpočet - rozdiel 13 706,10 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 23 967,96 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  23 967,96 

Kapitálový rozpočet - rozdiel - 23 967,96 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 10 261,86 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 10 261,86 

Príjmové finančné operácie  3 275,56 

Výdavkové finančné operácie 1 307,03 

Rozdiel finančných operácií 1 968,53 
PRÍJMY SPOLU   46 301,44 

VÝDAVKY SPOLU 54 594,77 

Hospodárenie obce                       - 8 293,33 
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku                         - 354,02 

Celkové hospodárenie obce                      - 7 939,31 

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  

citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

 

a) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde (nakoľko obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 354,02 EUR  

 

Schodok rozpočtu v sume – 10 261,86 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p., bol vysporiadaný v roku 2018   

- z  rezervného fondu v sume 3 625,56 EUR 
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Ďalšia časť úhrady schodku bude vysporiadaná po príjme kapitálových finančných 

prostriedkov z PPA č. projektu 072ZA130016 v sume 21 152,40 €.  

 

Na základe uvedených skutočností predstavuje celkové hospodárenie obce za rok 2018 sumu 

- 7 939,31 EUR.  

 

c) Zostatok finančných operácií bol v sume 1 968,53 €, ktoré navrhujeme použiť ako zostatok 

zdroja rezervného fondu 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1. 2018 9 400,12 

 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2017 

                          9 448,59 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- revitalizácia VP - uznesenie č. 1/2018 zo dňa 

 22. 03. 2018 

 

- splátka istiny 

 

 

              - 3 626,56 

              

              - 1 307,03 

 

               - krytie schodku rozpočtu                          

- úprava RF/úbytky z minulých rokov                         - 3 722,37 

KZ k 31.12. 2018                         10 192,75 

 

Po schválení OZ obec eviduje k 31. 12. 2018 zostatok na rezervnom fonde spolu 10 192,75 €.  

Ostatné úbytky sú finančné prostriedky z minulých rokov, ktoré obec upravila preúčtovaním 

alternatívneho účtu rezervného fondu z minulých rokov. 

 

 Zostatky na bankových účtoch a v pokladni obce Laskár za rok 2018 predstavujú sumu 

12 161,28 €, čo sú prostriedky rezervného fondu obce. 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1. 1. 2018 204,27   

Prírastky - povinný prídel – 1,5  %                                                149,75 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12. 2018 354,02 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1. 2018  v EUR KZ  k  31.12. 2018 v EUR 

Majetok spolu 154 672,85 125 846,95 
Neobežný majetok spolu 120 624,93 101 097,14 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 102 005,34 82 477,55 
Dlhodobý finančný majetok 18 619,59 18 619,59 
Obežný majetok spolu 33 870,23 24 592,77 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS 21 152,40  
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  132,53 508,58 
Finančné účty  12 585,30 24 084,19 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  177,69 157,04 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1. 2018 v EUR KZ  k  31.12. 2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 154 672,85 125 846,95 
Vlastné imanie  99 082,33 88 622,26 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  99 082,33 88 622,26 
Záväzky 9 490,44 9 691,70 
z toho :   
Rezervy  500,00 400,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé záväzky 354,02 204,27 
Krátkodobé záväzky 1 980,16 1 124,14 
Bankové úvery a výpomoci 6 656,26 7 963,29 
Časové rozlíšenie 46 100,08 27 532,99 

 

Stavy finančných prostriedkov na účtoch obce k 31. 12. 2018 

 

Bežný účet Prima banka/účet RF obce/účet SF :         12 248,40 € 

Pokladňa:                                                                           266,90 € 

Ceniny /účet 213/:                                                                70,00 € 

SPOLU:                                                                        12 585,30 € 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2018 
 

Stav záväzkov k 31.12. 2018    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12. 2018 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom     472,12 472,12 0,00 

- zamestnancom     836,35 836,35 0,00 

- poisťovniam     546,35            546,35 0,00 

- daňovému úradu    125,34  125,34 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2018 1 980,16 1 980,16 0,00 

 

Stav úverov k 31.12. 2018 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12. 2018 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka, 

a.s. 

Investičné 

akcie obce - 

rekonštrukcia 

13 000,00 1 307,03 195,74 6 656,26 2023 

 

Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere na Investičné akcie obce- rekonštrukciu OCÚ. 

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný 

alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Príspevok na záujmovú činnosť ZŠ Kláštor 

pod Znievom 

430,00 430,00 0,00 

 

K 31.12. 2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o dotáciách. 

 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
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ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec nemá zriadenú ani založenú právnickú osobu. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR REGOB 46,86 46,86 0,00 

MV SR Voľby do Orgánov samosprávy obcí 526,86 526,86 0,00 

MV SR Register adries 19,60 19,60 0,00 

OÚ odbor ŽP Životné prostredie 13,33 13,33 0,00 

MD a V SR Na úsek dopravy 6,13 6,13 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neprijala v roku 2018 žiadne finančné prostriedky od inej obce. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec neprijala v roku 2018 žiadne finančné prostriedky od VÚC. 

 

 

10. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 

 – 10 261,86 € EUR 

 

- Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 1 968,53  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu  

 


